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Side 2

Afsnit 1, Handlingspriser
For hver handling betales nedenstående beløb, beregnet på grundlag af
luftfartøjets største tilladte startmasse (MTOM) i henhold til
luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen.
I forbindelse med teknisk mellemlanding, hvor der ikke optages eller
afsættes passagerer, fragt eller post, betales handling som anført i
kolonnen under "Teknisk stop".
For hvert
påbegyndt
ton MTOM

Minimumpris

Teknisk
stop

kr. 137,00

kr. 840,00

kr. 840,00

Ved handling uden for lufthavnens normale åbningstid opkræves kr.
651,00 pr. mand pr. time.
Handling omfatter de specificerede serviceydelser i forbindelse med
ankomst og/eller afgang (afsnit 2 - 3).
Der opkræves også handling, såfremt en planlagt flyvning ikke
gennemføres.
CUTE-checkin gebyr for hver boarded passager på kr. 4,60
Alle priser er angivet eksklusive moms.
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Afsnit 2, Trafikhandling Landside:
 Udarbejdelse og distribuering af dokumenter i forbindelse med
afgang/ankomst.
 Angivelse af afgangs-/ankomsttider, forsinkelser etc. til relevante
instanser.
 Ekspedition og vejledning af passagerer ved check-in.
 Information til passagerer om afgangs-/ankomsttider samt eventuelle
forsinkelser.
 Trafikinformation til passagerer og deres pårørende.
 Kontrol af antallet af passagerer ved ombordstigning.
 Ledsagelse/overvågning af passagerer til/fra fly.
 Assistance til handicappede, ældre og øvrige passagerer, som har
særlige behov.
 Assistance til passagerer i transit.
 Assistance til passagerer i tilfælde af forsinkelse eller annullering, i
henhold til selskabets regulativer. Eventuelle udlæg desangående
faktureres dog separat.
 Behandling af bagage og fragt i henhold til luftfartsselskabets instrukser.
 Behandling/ekspedition af mistet eller fundet bagage i henhold til
luftfartsselskabets instrukser.
 Ind-/udførselskontrol
faktureres særskilt.

af

fragt

fra/til

udlandet.

Ekspeditionsgebyr

 Videregivelse af bestillinger på brændstof, catering etc.
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Afsnit 3, Rampehandling Airside:
 Marshalling
 Placering/fjernelse af stopklodser
 Placering/fjernelse af sikringspinde, halestøtte, propelstropper og
motordæksler
 Placering/fjernelse af trapper
 Levering og betjening af brandslukningsudstyr ved opstart
 Levering og betjening af strømaggregat
 Assistance ved motoropstart
 Lastning og losning af bagage og fragt
 Lastning og losning af ballast. Ballast kan købes på Esbjerg Lufthavn
 Surring og understøtning af bagage og fragt. Materiale leveres af
luftfartsselskabet
 Lukning og sikring af bagage- og fragtdøre
 Lettere rengøring af kabine og toilet
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Afsnit 4, Separate ydelser
Følgende service/udstyr kan rekvireres separat. Priserne er inklusive
personale til betjening af udstyret.
Udstyr mærket med * er inkluderet i handlingprisen.
Priserne er pr. påbegyndt 1/2 time, medmindre andet er angivet:

Gaffeltruck, 3 tons
Gaffeltruck, 10 tons
Ground Heater
Crashtender (brandvagt)
Man power
Traktor med kost
Traktor med sneplov
*Bagagevogn til eltruck, pr. stk.
*ELtruck
*Ground Power Unit 28/115 V
*Passager- eller besætningstrappe

DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK
DKK.

643,753,323,643,322,643,643,53,592,215,430,-

Surringstropper, pr. stk.
Leje af ballast,
pr. sæk à 25 kg pr. påbegyndte 8 timer
Køb af ballast, pr. sæk à 25 kg
Toiletservice, pr. tømning
Levering af drikkevand
Airstarter, pr. opstart
Udskiftning af cateringsæt, pr. gang
De-icing af fly, pr. liter type 1 – 2
Ekspedition af farligt gods, pr. stk. gods
Aviform L50 til afisning, pr. liter
Aviform Solid til afisning, pr. 25 kg

DKK.

592,-

DKK.
DKK
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK.
DKK
DKK
DKK

27,160,753,323,862,323,38,1.305,11,323,-
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Afsnit 5, Catering
Catering kan leveres af Esbjerg Lufthavn på bestilling via trafikkontoret.

Afsnit 6, Taxfreeshop
Taxfreeshoppen åbnes ved planlagte afgange til alle lande

Afsnit 7, Andre serviceydelser
Esbjerg Lufthavn er altid indstillet på at gøre Deres ophold så behageligt
som muligt og hjælpe Dem på alle måder. Dette gælder også for sager,
som ikke er nævnt her, eksempelvis transport, hotel, telefon, Internet og
lign. Kontakt derfor venligst lufthavnen, hvis De har brug for nogen form
for assistance under Deres ophold.

Afsnit 8, Dispensation
Lufthavnsledelsen kan dispensere fra dette handlingregulativ.

Afsnit 9, Gyldighed
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves ældre
bestemmelser om havneafgifter. Regulativet har gyldighed indtil videre.

Esbjerg Lufthavn, januar 2018
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